
 

 

Celje, 19. 2. 2021 

 

Protokol organizacije in izvajanja pouka po modelu C-SŠ  

vzgojno-izobraževalnega procesa 
 

1. Splošni higienski ukrepi 

 Nošenje zaščitne maske. 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. razkuževanje rok. 

 Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami. 

 Upoštevamo zadostno medosebno varnostno razdaljo (vsaj 1,5 m). 

 Upoštevamo pravila higiene kašlja. 

 Zaprte prostore večkrat temeljito prezračimo, jih redno čistimo in razkužujemo. 

 INFOGRAFIKE: http://gl.sc-celje.si/infografike-kaj-lahko-storim-da-preprecim-sirjenje-novega-

koronavirusa-sars-cov-2019/ 

 

2. Zdravstveno stanje dijakov – obiskovanje pouka v šoli 

 Pouk obiskuje dijak oz. dijakinja (v nadaljevanju dijak), ki je zdrav, ni v karanteni ali samoizolaciji. 

 Če se pri dijaku pojavijo simptomi covida-19 ali v primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 pri osebi, 
ki z dijakom biva v istem gospodinjstvu, mora dijak ostati doma in omejiti stike z drugimi ljudmi. 

 Če je dijak bolan ali ima zdravstvene omejitve, pokličejo starši za nadaljnja navodila otrokovega 
izbranega ali dežurnega zdravnika.  
 

3.  Izvedba pouka in zaščitna oprema  

 Pouk bo potekal po urniku, šolska prehrana bo organizirana. 

 Dijaki različnih oddelkov se v času pouka praviloma ne mešajo med seboj, če to ni potrebno zaradi 

organizacije dela. 

 V učilnicah je potrebno po vsaki menjavi oddelka prostor prezračiti in razkužiti mize, tipkovnice 

ipd. 

 Pouk športne vzgoje lahko poteka v telovadnici po posebnem režimu, s katerim vas bodo seznanili 

profesorji ŠVZ. Spodbujamo pouk na prostem. 

 Šolska knjižnica deluje ob upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. 

 Dijaki med odmori učilnic praviloma ne zapuščajo. 

 Dijaki se čim manj zadržujejo na hodnikih šole. 

 Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo oz. jih pred uporabo 
razkužijo.  

http://gl.sc-celje.si/infografike-kaj-lahko-storim-da-preprecim-sirjenje-novega-koronavirusa-sars-cov-2019/
http://gl.sc-celje.si/infografike-kaj-lahko-storim-da-preprecim-sirjenje-novega-koronavirusa-sars-cov-2019/


 

4. Ukrepanje v primeru obolenja s sumom na covid-19 

 Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola obvesti starše.  

 Dijaka napotimo domov oz. počaka starše v izolaciji. Do odhoda domov počaka v prostoru  

ŠVZ-D/B-02). Ves čas čakanja mora nositi masko, uporablja lahko samo določene sanitarije in 

umivalnik. Za pot domov naj dijak ne uporablja javnega prevoza.  

 

5. Ostalo 

 V šolo vstopajo samo dijaki in zaposleni, ostali obiskovalci pa le z utemeljenim razlogom pri 

glavnem vhodu po predhodni najavi. 

 Ažurno spremljajte vsa obvestila na elektronski pošti, v kanalih Teams in na spletni strani šole. 

 Vsem dijakom in zaposlenim svetujemo, da si na mobilni telefon naložijo aplikacijo #OstaniZdrav. 

 

Prosimo za odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje vseh navodil v dobro zdravja vseh dijakov in 

delavcev šole.  

 

Peter Juvančič, ravnatelj 


